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Indskoling og Mellemtrin

Da både folkeskolen og folkekirken har en forpligtelse til at oplyse om kristendom, vil vi fra Dronninglund Kirke meget gerne samarbejde med jer om denne opgave.
Vi vil derfor gerne inviterer Dronninglund Skoles indskoling og mellemtrin til at benytte vores tilbud om undervisning på skolen eller i Dronninglund Kirke - kom og se kirken, og hør om forskellige emner, som har med kirke og
kristendom at gøre, eller inviter os til at komme på skolen.
Vi har sammensat et par undervisningsforløb, der kan benyttes på forskellige klassetrin som led i skolens undervisning i f.eks. faget kristendomskundskab. Forløbene er beskrevet på de næste sider.
Af programmet fremgår det, hvor lang tid de enkelte undervisningsforløb varer i kirken eller på skolen.
Ud over de beskrevne tilbud, stiller vi os gerne til rådighed med at

fortælle bibelhistorier fra Det Gamle eller det Nye Testamente, som kan være med inddragelse af eleverne i
form af drama og andre aktiviteter

bidrage til skolens morgensang med sange, salmer, musik og
Grundtanken bag
sangledsagelse på klaver
skole-kirkesamarbejdet er netop at

stå for klassesamtaler om livets små og store spørgsmål
give eleverne indtryk ved at sætte

gå på kirkegården med klasser og fortælle om dennes funktikød og blod, ord og toner, mursten
on
og billeder på begreberne kirke og
kristendom, for at give dem håndHvis I har andre ønsker og idéer til samarbejde, så kontakt os gerne,
gribelige indtryk af det, som lærerog så finder vi ud af det i fællesskab.
bøger og undervisningen i
klasselokalet handler om ”
Med venlig hilsen
Citat fra ”Kirken i dag” nr. 3 - 2004

Sognepræst
Rune Leo Thomassen
tlf.: 98 84 10 24
E-mail: rlt@km.dk

Sognepræst
Hanne Svensmark
Tlf.: 24 87 11 90
E-mail: hsv@km.dk

Organist
Susanne Estrup Rasmussen
tlf.: 24 87 11 93
E-mail: ser@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Ann Bidstrup Lebech
Tlf.: 51 52 02 90
E-mail: anel@km.dk
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Kend din by og kend din kirke
Målgruppe: Indskolingen
Sted: Dronninglund Kirke
Varighed: 45-60 minutter
Periode: januar til juni
Kontakt undervisere:
Organist Susanne Estrup Rasmussen eller
Kirke– og Kulturmedarbejder Ann Bidstrup
Lebech

Vi går på opdagelse i kirken og finder ud af,
hvad et våbenhus blev brugt til,
hvorfor det hedder et Kirkeskib,
hvordan orglet ser ud og lyder,
hvorfor man spiser brød og drikker vin
foran alteret ved knæfaldet, ser på kirkens
kunst og meget andet.
Vi danser en salmedans og kommer
på et lille løb i og udenfor kirken.

Et tilsvarende program kan tilrettelægges til mellemtrinsklasserne og vil være
af samme varighed.
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Bibeleventyr - Gammelt Testamente
Bibeleventyr - et intensivt fortælleforløb om Bibelen
Bibeleventyr i Det Gamle Testamente er et tilbud til 4. klasserne på Dronninglund Skole, og når klasserne er kommet i 5. klasse, vil der være et tilbud
om Bibeleventyr i Det Nye Testamente. De to tilbud er afhængige af hinanden på den måde, at klassen skal have
haft Bibeleventyr i Det Gamle Testamente i 4. klasse, hvis man ønsker Bibeleventyr i Det Nye Testamente i 5. klasse, men man forpligter sig ikke på at fortsætte med Det Nye Testamente i 5. klasse. Alternativt kan forløbene lægges i 2. og 3. klasse.

Beskrivelse af forløbet
Bibeleventyret er en dramatiseret fortælling af Bibelens historier fra Skabelsen til lige før Jesu fødsel. Børnene får
fortalt historierne gennem, rollespil, trylleri, rap, fagter, huskeord og mundtlig fortælling. Alt sammen i en humoristisk, energisk og inkluderende tone.
Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger samtidig med, at de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger.

Bibeleventyret er
· 3x90 minutters intensiv historiefortælling for en enkelt klasse ad gangen
· en kronologisk fortælling af de mest centrale historier i Bibelen
· 17 sjove billeder og 56 fagter + nøgleord, der hjælper børnene til at huske
· en kæmpestor Bibel med 66 ”bøger” og ”husketing”
· et svensk koncept til undervisning i bibelfortællinger inden for folkeskolens rammer

Forløbet sætter eleverne i stand til at
· Kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
· Tale med om indholdet af de bibelske fortællinger
· Gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis

Hvem underviser:
Kirke- og Kulturmedarbejder Ann Bidstrup Lebech, som er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som sådan i
18 år, tilbyder at komme ud i 4. klasserne på Dronninglund skole og fortælle Bibeleventyr fra efter efterårsferien
og resten af skoleåret. Forløbet, som varer 3 x 90 minutter, skal helst placeres i fortløbende uger.

